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توافق مراکش و اسرائیل برای 
گسترش روابط دیپلماتیک 

مراکش، اســرائیل و ایاالت متحده آمریکا در 
حاشیه سفر رسمی هیئت های آمریکایی و اسرائیلی 
با اولین پرواز تجاری شرکت »ال عال« از تل آویو به 
رباط، اعالمیه مشترکی را امضا کردند و همچنین 
دو طرف برای همکاری اقتصادی و گردشگری نیز 
به توافق های جدید رسیدند. این اعالمیه در جریان 
یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک بین نمایندگان 
سه طرف برگزار شــد که در آن ناصر بوریطه، وزیر 
امور خارجه مراکش از ایجــاد روابط دیپلماتیک 
دوستانه و کامل بین مراکش و اسرائیل در جهت 
صلح در منطقه و تقویــت امنیت منطقه خبر داد. 
وی گفت: پادشــاه مراکش، بن شبات و کوشنر را 
پذیرفت و توافق نامه همکاری با اسرائیل امضا شد. 
ایاالت متحــده حاکمیت مراکــش را بر صحرای 
غربی به رسمیت شناخت و این مهمترین مسئله 
برای منطقه است. بوریطه افزود: پادشاه بار دیگر 
بر موضع مراکش در حمایت از دستیابی به صلح در 
خاورمیانه تاکید کرد. شبات نیز گفت: نخست وزیر 
بنیامین نتانیاهو از پادشاه مراکش قدردانی فراوان 
کرد. روابط صمیمی کاخ ســلطنتی و یهودیان در 
همه دنیا شناخته شده است. این پل ارتباطی بین 
دو کشور و ســنگ بنای صلح خواهد بود. اعالمیه 
مشترک سه جانبه شامل توافق برای صدور مجوز 
پروازهای مستقیم بین دو طرف با حق استفاده از 
حریم هوایی، از سرگیری فوری ارتباطات رسمی 
بین مقامات تل آویو و مراکش، ایجاد روابط کامل 
دوستانه و دیپلماتیک و همچنین تشویق همکاری 
اقتصادی پویا و خالق و ادامه کار در زمینه تجاری، 
سرمایه گذاری و سایر بخش ها است. بوریطه در این 
باره گفت که مراکش و اسرائیل توافق کرده اند طی 
دو هفته آینده دفاتر نمایندگی را در رباط و تل آویو 
بازگشایی کنند. هیئت های آمریکایی و اسرائیلی 
سه شــنبه با یک پرواز تجاری از تل آویو به رباط، 
به سرپرستی جارد کوشــنر، داماد و مشاور رئیس 
جمهور آمریکا و مئیر بن شبات ، مشاور امنیت ملی 
رژیم صهیونیستی وارد رباط شدند. مراکش پس از 
امارات ، بحرین و سودان چهارمین کشور آغاز کننده 

روابط دیپلماتیک با اسرائیل است.
    

افشای تالش بن زاید برای رشوه 
دادن به دیده بان حقوق بشر 

مسئول سابق سازمان دیده بان حقوق بشر فاش 
کرد که ولیعهد ابوظبی تالش داشته به این سازمان 
رشوه ای به مبلغ دو میلیون دالر بدهد. به گزارش 
عربی ۲۱، ساره ویتسون، مدیر سابق خاورمیانه در 
سازمان دیده بان حقوق بشر در رشته توئیت هایی 
اعالم کرد که این رشــوه از طریق گراهام روبسون، 
رئیس سابق بانک هاویلند مطرح شد و این اقدام، 
تالشی از جانب محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی برای 
جلب نظر دیده بان حقوق بشــر بود تا از نقض های 
حقوقی صورت گرفته توسط مســئوالن اماراتی 
چشم پوشی شود. وی افزود: بن زاید تالش کرد تا افراد 
وابسته به وی بتوانند در دیده بان حقوق بشر به دلیل 
گزارش های بی أمان ما درمورد نقض های حقوق 
بشر در امارات نفوذ کنند. ویتسون تصریح کرد: ما از 
مبلغ دو میلیون دالر در کاری خوب برای شناسایی 
نقض ها در کشــورهای عربی حوزه خلیج )فارس( 
اســتفاده کردیم و ما نمی دانستیم که این مبلغ به 
صورت محرمانه از جانب ولیعهد ابوظبی آمده است. 
اما ویتسون این مساله را روشن نکرد که این سازمان 
چگونه و در چه تاریخی مطلع شد که میان رئیس این 
بانک و بن زاید ارتباط وجود دارد. وی این ســوال را 
مطرح کرد که چه تعداد سازمان هایی هستند که بن 
زاید تالش کرده است از طریق افراد وابسته به خود 
به آنها نفوذ کند. پیشتر بلومبرگ فاش کرد، ولیعهد 
ابوظبی از نفوذ خود در بانــک »هاویلند« واقع در 
لوکزامبورگ برای اجرای طرحش جهت ضربه زدن 
به بازار مالی قطر کمک گرفته است. پایگاه خبری 
بلومبرگ گزارش داد، بانک هاویلند، یک موسسه 
مالی معمولی نیست زیرا اسناد نشان می دهد که 
این شرکت در انجام اقداماتی که احتماالً دیگران با 

آن مخالفت می کنند، تخصص دارد.

جهاننما

فرشاد گلزاری

»پارلمــان رژیم صهیونیســتی 
سه شنبه شب در پی عدم توافق احزاب 
دولت ائتالفی این رژیم بر ســر الیحه 
بودجه، به طور خودکار منحل شــد«. 
این خبــر را باید بــدون تردید، بمب 
خبرهای روزهای آخر هفته دانست که 
تمام اســرائیلی ها را در حیرت فرو برد. 
بسیاری از رســانه های داخل صرفاً به 
انتشار خبر انحالل کنست اکتفاء کردند 
ولی مســاله به اینجا ختم نمی شــود. 
آنچه انحــالل پارلمــان ۱۲0 عضوی 
اســرائیل را مهم می کند، این است که 
نهاد قانونگذار در تل آویــو حاال دیگر 
وجود ندارد و تمام روندهای جاری در 
سرزمین های اشغالی، مسکوت مانده 
تا یک اتفاق مهم رقم بخورد: »برگزاری 
چهارمین دور انتخابات«. اهمیت انحالل 
کنست دقیقاً در همین عبارت کوچک 
نهفته است؛ چراکه موافقان و مخالفان 
بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس، که حاال 
دیگر نخست وزیر چرخشی به حساب 
نمی آید، از همین لحظه می ترسیدند 

که باز هم ناقوس سقوط کنست به صدا 
دربیاید و همگان به فکر برپایی انتخابات 
دیگر باشند؛ چراکه تاکنون سه بار این 
اتفاق تکرار شــده و حاال مجدداً تمام 
احزاب بــرای چهارمین بــار باید همة 
تالش خود را بر ائتالف ســازی  و ورود 
به کارزار انتخابات زودهنگام معطوف 

کنند. 
ماجرای یک اختالف   

بدون تردید برای مخاطبان ما این 
سوال به وجود می آید که چرا اسرائیل 
در زمانی که در عرصه سیاست خارجی 
مشغوِل رایزنی با کشورهای عربی برای 
رسمی کردن روابط خود است و به نوعی 
روزهای شــلوغی در وزارت خارجه و 
موســاد را تجربه می کند، یکباره دچار 
یک بهم ریختگی در داخل می شود و کار 
به انحالل کنست و برگزاری دور چهارم 
انتخابات می کشد؟ پاسخ این سوال در 
اختالف های ماه های اخیر حزب لیکود 
و آبی - سفید نهفته است. واقعیت این 
اســت که پــس از درگیری های اخیر 
میان رهبران دو حزب، روز دوشــنبه 
بنی گانتس، وزیر جنگ و شریک دولت 
ائتالفی اسرائیل از تفاهم اخیر با بنیامین 
نتانیاهو برای به تاخیر افتادن تصویب 

بودجه عقب نشینی و شروط جدیدی 
را اعالم کرد که پیش بینی میشد نتانیاهو 
آنرا نمی پذیرد. این اقدام گانتس در پی 
مخالفت اعضای حزب آبی - سفید، با 
رفتار و عملکرد نتانیاهو حزب لیکو. انجام 
شد. نتانیاهو اصرار داشت که تنها بودجه 
ســال جاری )۲0۲0( تصویب شود اما 
بنی گانتس از وی خواسته بود تا همزمان 
بودجه ســال ۲0۲۱ را نیز ارائه کند و 
یک بودجه واحد تصویب شــود. بر این 
اساس با پایان مهلت توافق بر سر بودجه، 
کنست اســرائیل نیمه شب سه شنبه 
)۲۲ دســامبر( به طور خودکار منحل 
شد و قرار است انتخابات جدید در ۲۳ 
مارس )۳ فروردین( برگزار شود. مساله 
اصلی این اســت که انتخابات چهارم 
چالش های جدیــدی را برای بنیامین 
نتانیاهو ایجاد خواهد. مساله اصلی که 
حاال پس از انحالل کنست در حال عیان 
شدن اســت، ترس نتانیاهو از فرآیند 
خروجش از هرم قدرت اســت. اگر او از 
چرخه قدرت اسرائیل خارج شود بدون 
تردید پرونده های فساد مالی و اداری او 
)موسوم به پرونده های ۱000و ۲000 و 
۳000( مجدداً به جریان خواهد افتاد و 
این در حالی است که حدود شش ماه در 

تل آ ویو علیه وی و مفاسدش تظاهرات 
به پا شده است. این تظاهرات نه تنها در 
میادین اصلی اراضی اشغالی، بلکه بارها 
در مقابل اقامتگاه نتانیاهو و خانواده اش 
در تل آویو برگزار شده که نشان از میزان 
فشار اجتماعی - سیاسی علیه او دارد. از 
منظری دیگر باید توجه داشت که خشم 
مردم اسرائیل صرفاً از پرونده های فساد 
وی نشأت نمی گیرد، بلکه سوءمدیریت 
وی در مقابله با کرونا و تبعات اقتصادی 
آن یکی دیگر از دالیل نارضایتی مردم 

است. نتانیاهو از این ترس دارد که مبادا 
همانند ایهود باراک، نخست وزیر پیشین 
اســرائیل در مقابل قضات قرار بگیرد و 
درنهایت راهی زندان شــود اما به نظر 
می رسد که او حاال مشکل دیگری دارد. 
همه براین عقیده انــد که نتانیاهو یک 
شخصیت کاریزماتیک در اسرائیل به 
حساب می آید و جریان های راستگرای 
افراطی مذهبی او را به شدت قبول دارند. 
همین تحلیل باعث شده تا بسیاری فکر 
کنند که هیچ گزینه مقبولی برای مبارزه 
و رویارویی با وی در عرصه داخلی وجود 
ندارد اما واقعیت این است که رسانه های 
اسرائیل معتقدند »گیدئون سعر« رقیب 
جدی او در چهارمیــن دور انتخابات 
خواهد بود که عرصــه را بر وی تنگ تر 
خواهد کرد. یک نظرســنجی منتشر 
شده توسط تلویزیون رژیم صهیونیستی 
نشان داده که محبوبیت سعر به اندازه 

نتانیاهو است. 
مقصر نتانیاهو است؟!

برای اینکــه بفهمیــم نتانیاهو در 
انتخابات چهارم تا چه حد بخت و اقبال 
دارد کافیست به نظرســنجی که روز 
گذشته )چهارشنبه( توسط مؤسسه 
»کانتار« به سفارش شبکه »کان نیوز« 
انجام شــد، نگاهــی بیاندازیم. نتیجه 
نظرسنجی نشان می دهد که ۴۳ درصد 
از ساکنان فلسطین اشغالی، نتانیاهو 
را به عنوان مقصر برگــزاری انتخابات 
ســرزنش می کنند. طبــق نتایج این 
نظرسنجی، ساکنان اسرائیل باور دارند 
که نتانیاهو از حفره ای در توافق ائتالف 
کابینه مرتبط با طرح بودجه سوءاستفاده 
کرد تا نخســت وزیری چرخشی را از 
»بنی گانتس« رئیس حزب آبی وسفید 
بگیرد و در این راستا شبکه ۱۳ تلویزیون 
رژیم صهیونیســتی اعالم کرد که بنی 
گانتس و گابی اشکنازی، وزیر خارجه 
اســرائیل در فکر کناره گیری از دنیای 
سیاست پس از انحالل کنست هستند. 
البته این خبر تاکنون توســط دو نفر 
تایید یا تکذیب نشده اســت اما نکته 
مهم، مساله دیگری است. تحقیقی که 
توسط موسسه کانتار انجام شده نشان 
می دهد که ۳۶ درصد از شرکت کنندگان 
خواستار نخست وزیری »گیدئون سعر« 
هم حزبی پیشین نتانیاهو هستند که 
چند روز پیش از لیکود جدا شده و حزب 

جدیدی تأسیس کرد. بر این اساس به 
نظر می رسد که اگر سعر وارد انتخابات 
شــود و با گانتس ائتالف کند، شــاید 
بتواند نتانیاهو را شکست دهد. در این 
میان نتانیاهو در سخنانی پس از انحالل 
کنست اظهار کرد که بنی گانتس عامل 
برگزاری انتخابات دور چهارم اســت و 
همین مساله نشان می دهد که او در حال 
برانگیختن احساسات هم حزبی های 
خود و همچنین احزاب مذهبی و راست 
افراطی برای حمایت از او طی روزهای 
آینده است. باید توجه داشت که دولت 
ائتالفی بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس 
کمتر از هشت ماه دوام آورد. این دولت 
پس از سه انتخابات بی نتیجه از آوریل 
۲0۱۹، در ماه مه تشکیل شده بود و به 
خوبی نشان می دهد که شکاف در بدنه 
سیاسی اسرائیل نه تنها ترمیم نشده، 
بلکه حتی عادی سازی روابط با اعراب 
هم نتوانست نتانیاهو را بحریان سیاسی 
بیرون بکشد. بر این اساس اگ بخواهیم 
خوشبینانه به موضوع انتخابات چهارم 
نگاه کنیم می  توانیم بگوییم که شانس 
نتانیاهو و حزب لیکــود صرفاً بیش از 
۳۴ کرســی از ۱۲0 کرســی پارلمان 
نخواهد بود و بسیاری بر این عقیده اند 
که بنی گانتس ۳۸ کرسی از مجموع آراء 
را می تواند کسب کند. این در حالی است 
که در صورت پیروزی، او هم مجبور به 
ائتالف با احزاب چپ و عربی خواهد بود 
و نمی تواند به صورت یکجانبه تشکیل 
دولت دهد. بر این اساس نه تنها نتانیاهو 
بلکه گانتس و مابقی، دوباره با کابوس 

انتخابات چهارم روبرو هستند.

انحالل پارلمان اسرائیل پس از ماه ها  اختالف میان نتانیاهو و گانتس

انتخابات چهارم و احتمال سقوط راست گراهای افراطی 
تحقیقی که توسط موسسه 

کانتار انجام شده نشان 
می دهد که ۳۶ درصد از 

شرکت کنندگان خواستار 
نخست وزیری »گیدئون 
سعر« هم حزبی پیشین 

نتانیاهو هستند که چند روز 
پیش از لیکود جدا شد و 

حزب جدیدی تأسیس کرد 
و همین موضوع می تواند 

کار را برای نتانیاهو مشکل 
کند 

 اگر نتانیاهو از چرخه قدرت 
اسرائیل خارج شود بدون 
تردید پرونده های فساد 

مالی و اداری او )موسوم به 
پرونده های ۱۰۰۰و ۲۰۰۰ و 
۳۰۰۰( مجدداً به جریان 

خواهد افتاد و این در حالی 
است که حدود شش ماه 

در تل آ ویو علیه وی و 
مفاسدش تظاهرات به پا 

شده است
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۹ صبح روز گذشته یوسف رشید در منطقه هفتم شهر کابل هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. در جریان تیراندازی 
افراد مسلح، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان کشته و راننده او زخمی شده است. یوسف رشید 
عالوه بر ریاســت اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان، یکی از فعاالن 
جامعه مدنی در کابل نیز بود. تاکنون هیچ گروه و یا فردی مسئولیت این حمله را 
به عهده نگرفته است. صبح دیروز همچنین یک خودرو پلیس هم در کابل هدف 
انفجار بمب مغناطیســی قرار گرفت و یک پلیس کشته شد. ترورهای هدفمند و 
بدون مسئولیت طی ماه های اخیر در افغانستان بشدت افزایش یافته و مسئوالن 

را نگران کرده است.

یک فعال حقوقی مصری اعالم کرد، دستگاه های امنیتی این کشور طی روزهای گذشته تعداد زیادی از شهروندان 
را در اســتان های مختلف بازداشــت کرده اند. به گزارش روزنامه عربی۲۱، محمود جابر، مدیر مؤسسه حقوق بشر 
عدالت اعالم کرد، دستگاه های امنیتی مصر طی روزهای گذشــته تعدادی از شهروندان را در استان های مختلف از 
جمله افرادی که به تازگی آزاد شده بودند، بازداشت کردند. این حمله از اواسط نوامبر آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. 
جابر گفت: مقامات مصری به دلیل بازداشــت های ظالمانه همچنان در معرض 
انتقاداتی از سوی جامعه جهانی و پارلمان اروپایی قرار گرفته اند اما نظام مستبد 
عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر پیام واضحی دارد و صراحتاً اعالم می کند 
که به استبداد خود ادامه می دهد و هرگز آن را متوقف نمی کند. این فعال حقوقی 
ادامه داد: بازداشت ها شامل تعدادی از کسانی اســت که به تازگی آزاد شده اند. 

همچنین تعداد زیادی از افراد بازجویی یا بازداشت شده اند.

بازداشت گسترده معترضان به حکومت السیسی در مصر رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد افغانستان ترور شد

بر اثر تیرانــدازی در مرکز فرانســه، چهار نیروی 
پلیس این کشــور کشته و زخمی شــدند. به گزارش 
رادیو بین المللی فرانســه، نیروهای پلیس فرانسه که 
در تالش برای نجات یک زن بودند توسط یک مرد ۴۸ 
ساله هدف گلوله قرار گرفتند که سه نفر آنها کشته و نفر 
دیگر هم به شدت زخمی شده است. این حادثه صبح 
روز گذشته )چهارشنبه( در »پُوی-دو-ُدم« رخ داده 
است. این حادثه بر اثر دخالت نیروهای پلیس در اعمال 
خشونت علیه این زن از سوی همسرش که به پشت بام 
خانه  پناه برده بود، رخ داده است. خبرگزاری فرانسه هم 
اعالم کرد مهاجم در زمان ورود پلیس به محل حادثه، 

تیراندازی کرده و خانه را به آتش کشیده است. 
بر اســاس گزارش پلیس زنی که به عنوان قربانی 
خشــونت خانگی گزارش شــده بود در امان اســت و 
عملیات پلیس در محل همچنــان ادامه دارد. امانوئل 

مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در توئیتی نوشت: 
آنها )نیروهای پلیســی که در جریان تیراندازی کشته 
شــده اند( برای نجات یک زن قربانی خشونت خانگی 
در پوی-دو دم وارد عمل شــدند. ســه ژاندارم کشته 
و چهارمین نفر هم زخمی شــد. مکرون نوشته است 
پلیس برای محافظت از ما جانشان را در معرض خطر 

قرار می دهند.

منابــع نزدیک به کاخ ریاســت جمهــوری لبنان 
به روزنامــه الجمهوریه گفتند که حریری و میشــل 
عون در جریان دیدار سه شــنبه درباره نســخه نهایی 
کابینه متشــکل از ۱۸ وزیر توافق کردند. طبق گفته 
این منابع، سعد حریری نخســت وزیر مکلف لبنان و 
میشل عون، رئیس جمهوری توافق کرده اند که وزارت 
دادگســتری از ســهم حزب حریری خارج شده و در 
اختیار ریاست جمهوری قرار بگیرد و وزارت کشور نیز 
مانند دوره گذشته در اختیار حزب حریری باقی بماند. 
منابع مذکور همچنین گفتنــد که رئیس جمهوری و 
نخست وزیر مکلف درباره کســانی که ریاست این دو 
وزارتخانه را عهده دار خواهند شــد به توافق رسیدند. 
طبق این گزارش، اختالف عون و حریری بر سر وزارت 
نیرو بود که میشــل عون در مقابل وزارت دادگستری 
آنرا به سعد حریری داده است و دو طرف توافق کرده اند 

که »جو الصدی« در رأس وزارت نیروی دولت جدید 
منصوب شود. منابع بعبدا به الجمهوریه گفتند: دیدار 
بین سعد حریر و عون بعد از بررسی مراحل قبلی دیدگاه 
نزدیکی درباره تشکیل دولت داشــتند. به طوری که 
توافق شد چارچوب نهایی شامل ۱۸ وزیر باشد و نهایتا 
ترکیب دولت ۶+۶+۶ بدون این که یک سوم معطل یا 

تضمین کننده در اختیار هیچ طرفی باشد.

سه پلیس فرانسه بر اثر تیراندازی کشته شدند توافق حریری و عون برای حضور ۱۸ وزیر در کابینه لبنان

خبرخبر


